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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Duplicação - C 
Inversão - B 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) Monossomia. 
b) Translocação. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
A principal causa das aneuploidias refere-se a não disjunção correta dos cromossomos durante a 
meiose. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
A – Síndrome de Edwards 
B – Síndrome de Klinefelter. 
 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Luciana 
Usando como base o açúcar presente nos ácidos nucleicos é possível diferenciá-los. No DNA 
tem a desoxirribose enquanto no RNA tem a ribose.  
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Luciana 
RNA ribossômico e RNA mensageiro. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Luciana 
Será a letra C, já que possui menos ligações de hidrogênio devido a maior presença de timina 
e adenina. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Luciana 
31%G=31%C ou seja, 62% de guanina e citosina. 62%-100%=38% Assim sendo, temos 
38% de timina e adenina. 38/2=19. Resultado 19% de timina.  
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Luciana 
Pode ser dois dos motivos listados a seguir: 
Fáceis de cultivar; ciclo de vida curto, autopolinizam-se e possuíam características 
contrastantes de fácil observação. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Luciana 
Os genes dominantes são aqueles que determinam uma característica hereditária mesmo 
quando em dose simples nos genótipos. 
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Liberal 
Máquina à vapor e carvão mineral 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Liberal 
No setor primário ocorreu a mecanização agrícola e no setor industrial a robotização. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Liberal 
Prestação de serviços, bancos, comércio, escolas, turismo, restaurantes, bares que são atividades com 
grande potencial de geração de empregos 
 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor Ricardo (AS)/Professor Hércules (AC) 
A expansão do capitalismo industrial, determinada pelas necessidades da revolução industrial europeia 
por matérias-primas, por mercados consumidores e por áreas para investimentos de capitais 
excedentes, aguçou ainda mais as disputas entre as potências europeias pela apropriação de territórios 
na Ásia. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor Ricardo (AS)/Professor Hércules (AC) 
A Guerra do Vietnã surgiu em decorrência do processo de descolonização, visto que o país era uma 
colônia francesa ocupada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Em seu processo de libertação 
dos franceses, inseriu-se no contexto da Guerra Fria, contando até mesmo com a presença de tropas 
estadunidenses em seu território. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor Ricardo (AS)/Professor Hércules (AC) 
A grande descolonização asiática aconteceu no período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial em 
razão de movimentos internos que ocorreram nas colônias em prol da independência, alguns deles por 
meio de conflitos armados. 
 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Dispondo das maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo e de uma grande rede de gasodutos e 
oleodutos, a Rússia é grande e poderosa fornecedora de energia mundial. Tal fato tem levado a Rússia 
a utilizar seus recursos energéticos como instrumento político. 
 
Em 2003, a Rússia cortou o fornecimento de gás natural para Belarus. Em 2006, pressionou Belarus 
para que ela vendesse sua rede de gasodutos à empresa estatal russa para poder exportar gás natural 
à Europa Ocidental. 
 
Em 2005, a Ucrânia, ao rejeitar a elevação do preço do gás russo, sofreu corte de fornecimento. Essa 
medida ocorreu no inverno, época em que o uso de produtos como os russos aumenta. 
 
No final de 2013, por pressão russa, a Ucrânia desistiu de assinar o tratado de livre comércio com a UE. 
Essa desistência provocou a deposição do presidente pró-Rússia e a realização de novas eleições 
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor Hércules 
A primeira perda - Após 45 anos de hegemonia política e econômica sobre os países da Europa Oriental, 
a Rússia teve seu poder enfraquecido com a libertação de países de sua área de influência. As reformas 
liberalizantes com base na glasnost e na perestroika do governo Gobartchev, levaram ao afrouxamento 
dos laços de dominação sobre os países da Europa Oriental, contribuindo para que se libertassem do 
socialismo real no fim dos anos 80, e aderissem ao capitalismo. 
A segunda perda – Para não perder sua hegemonia com a queda da URSS, a Rússia articulou a criação 
da CEI (Comunidade dos Estados Independentes), juntamente das repúblicas ex-socialistas. Obs: nem 
todas as ex-repúblicas aderiram à CEI. Estônia, Lituânia e Letônia se aproximaram da União Europeia, a 
qual foram admitidos em 2003/2004. O acirramento dos conflitos territoriais e de nacionalidade na CEI, 
além da repressão militar russa, ameaçaram a integridade da organização. A Geórgia, então, 
abandonou a CEI em 2008, por conta da invasão de seu território pelos russos. Além da Geórgia, outros 
conflitos se desenvolveram nos países da CEI, causando intervenções militares por parte da Rússia. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Estreito de Ormuz, controle da passagem de 40% do petróleo mundial. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor Hércules 
a) Turquia, Chipre, Israel, Irã e Afeganistão. 
b) Não, islâmico é uma denominação religiosa e Israel e Chipre não são países islâmicos. 
 
 

SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
O Estado de vigilância orwelliana diferencia-se fundamentalmente do pan-óptico digital pela aparência 
de liberdade e comunicação ilimitadas. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
A sociedade do confinamento emprega a docilidade dos corpos para exercer a disciplina e limita o 
espaço e tempo das pessoas. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Interpretação de texto: a norma gera uma sociedade de normatização, cuja função é normalizar a 
escola, os médicos, as indústrias e todo modo de produção. Como a vigilância, ela é um instrumento de 
poder. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
A teletela era uma grande tela que transmitia e recebia simultaneamente. Todo som produzido pelas 
pessoas que ultrapassasse o nível de um sussurro muito discreto seria captado por ela. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Distopia é lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou 
privação. 
 


